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NYSS klubblokal ”Jollen”, Nyköping
Tommi Rotonen, Håkan Alm & Karl-Inge Forslund

Innan mötet besöktes vi av utbildningskonsulent Camilla Bratt från
Sörmlandsidrotten. Hon informerade bland annat om möjligheten för klubbarna
att använda hjälp från Sörmlandsidrotten för klubbutveckling och ledarstöd,
samt om det viktiga att redovisa aktiviteter i Klubben-Online.
Ett besök gjordes även vid jollebryggan där NYSS ungdomsverksamhet pågick
för fullt.

1.

Mötet öppnades av Håkan.

2.

Förslaget till dagordning godkändes.

3.

Protokoll från extra årsmöte samt konstituerande styrelsemöte blev
genomgånget och lades till handlingarna.

4.

Skrivelser: protokoll från Sörmlandsidrottens och SISU’s årsmöte hade
inkommit.

5.

Göran kunde ej närvara på grund av resa, men hade rapporterat i förväg.
Konstaterades att det ekonomiska läget är betryggande.

6.

Ungdomsverksamheten i distriktet diskuterades. Beslutades att Håkan tar
kontakt med Sail-coach Per Gustafsson för att stämma av årets kostnader.
Karl-Inge hör efter om någon i NYSS kan hålla i totalsammanställningen för
Sörmlandscup och rapporterar till Per. Tommi samarbetar med Göran för att
ordna pokaler till totalsegrarna i Sörmlandscup och Jolle-DM.

7.

SDSF har enligt beslut på årsmöte gått ut med meddelande till klubbarna om
att bidragspengar på totalt 60000:- finns att söka för ”Särskilt stöd ungdom” för
verksamhetsåret 2011.
Bidragsansökningar har inkommit från SSSV, SÄSS, TSS och NYSS.
Beslutades att fördela 15000:- till vardera klubb mot verifikationer som styrker
utgifterna. Tommi meddelar klubbarna, verifikationerna skickas direkt till Göran
för utbetalning.
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8.

Distriktets framtid diskuterades med utgångspunkt från beslut på extra årsmöte
om samarbete med andra distrikt.
Håkan kommer att delta på SSF’s distriktskonferans på Arlanda 31 maj.
Beslutades att Håkan påbörjar förhandlingar med Västmanlands och Örebros
distriktsseglarförbund om ett samgående inför verksamhetsåret 2012.
Konstaterades att klubbarna har ett eget ansvar att välja vilket
distriksseglarförbund de vill tillhöra, dock måste alla klubbar i kommunen vara
medlemmar i samma distrikt.

9.

Inga övriga frågor fanns att lägga till på dagordningen.

10.

Nästa möte preliminärt 16 augusti 17:30 hos SÄSS i Strängnäs.

11.

Mötet avslutades. Vi tackar NYSS för gästfriheten.

Vid protokollet

Justeras

________________________
Tommi Rotonen

_____________________
Håkan Alm
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